Město Hodkovice nad Mohelkou
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
tel. 485 145 353, www.hodkovicenm.cz
________________________________________________________________
Hodkovice nad Mohelkou, 30. 03. 2015

Výzva k podání nabídek
Předmět výzvy:

Logo a grafický manuál

Zadavatel výzvy:

Město Hodkovice nad Mohelkou
Nám. T. G. Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ/DIČ:

00262820 / CZ00262820

Kontaktní osoba:

Mgr. Helena Řezáčová – místostarostka
tel.: 485 145 353, mobil 607 074 162
e-mail: helena.rezacova@hodkovicenm.cz

Termín zahájení:

1. června 2015

Termín dokončení: 30. června 2015
Místo plnění:

Hodkovice nad Mohelkou

Předmět zakázky:
Úkolem úspěšného uchazeče je zpracování LOGA a GRAFICKÉHO MANUÁLU.
Specifikace zakázky
 Zpracování loga města Hodkovice nad Mohelkou, které bude vystihovat město jako
turistickou destinaci „Brána Podještědí“. Logo by mělo zohlednit jak tradici města
v Podještědí tak i moderní přístup k rozvoji cestovního ruchu.
 Logo bude využíváno převážně na tiskovinách, propagačních materiálech a
upomínkových předmětech. Užíváno však bude i na plakátech, webových stránkách či
v mobilních aplikacích.
 V případě, že autor použije do loga vyobrazení Ještědu, (v jakékoli podobě) je naším
požadavkem, vytvoření loga i ve variantě s vypuštěním Ještědu. Město bude dle
potřeby využívat obě varianty.
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Nabídka musí obsahovat tyto části:
1. Krycí list nabídky (viz příloha č.1, dostupná na www.hodkovicenm.cz)
2. Návrh loga
3. Cenovou nabídku (s konečnou cenou včetně zpracování grafického manuálu a
s přechodem vlastnických práv na město Hodkovice nad Mohelkou).
4. Reference, případně dodání vyhotovení již realizovaných projektů v počtu max. 3 ks.
Neúplné nabídky budou z dalšího hodnocení vyřazeny.
Způsob hodnocení nabídek:
1. Nejnižší nabídková cena včetně DPH – váha při hodnocení 30%
2. Estetické hledisko - váha při hodnocení 70%
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise.
Další požadavky na zpracování nabídky:
 uchazeči mají možnost požádat zadavatele o dodatečné dotazy,
 veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být
podepsány oprávněnou osobou.
Úspěšný uchazeč bude vyzván aby:
 k navrženému logu vypracoval grafický manuál, který by měl dle standardu
obsahovat:
-

výběr fontů
specifikaci barevného schématu
pravidla a doporučení, jak s logem a jeho částmi nakládat (např. určení minimální
vzdálenosti loga od dalších objektů, využití v barvě nebo i černobílém provedení).

 Návrh loga a grafického manuálu požadujeme v tištěné i elektronické podobě.
 Návrh licenční smlouvy, která bude kromě dalšího obsahovat odstavec se specifikací
konečné ceny a zároveň způsob převedení autorských práv výhradně na město
Hodkovice nad Mohelkou.

Předložení nabídky uchazečem:
Svou nabídku v jednom originálním výtisku, v nerozebíratelném obalu, doručte osobně
nebo poštou do 27. května 2015 do 15:00 hodin do podatelny Městského úřadu
v Hodkovicích nad Mohelkou, náměstí TGM 1 v zalepené obálce s viditelným označením
NEOTVÍRAT – nabídka: LOGO.

V Hodkovicích nad Mohelkou 30. 3. 2015

………………………………..
Mgr. Helena Řezáčová
místostarostka
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